Město Abertamy,
Farní 2 ,362 35 Abertamy

U SN E SE N Í
z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne
19.9.2013 od 16,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy
Jednání řídil: Zdenek Lakatoš-starosta
Přítomni: Josef Hraško , Jana Čečáková ,Jan Felt,, Jana Rojovská, Jan Felt, Rudolf
Löffler
Omluveni: 0
Neomluveni: 0
Hosté: 0
Občané: 0
Jednání skončilo v 17,40 hodin
Zastupitelstvo města schválilo:
A-1/ - Zahájení :
A-2/ - Program jednání :
1) Zahájení , volba pracovních komisí , program jednání
B-1/ -ZMě schválilo ustavení návrhové komise ve složení: Rudolf Löffler
Hlasování pro 7
ZMě schválilo ustanovení ověřovatele zápisu ve složení : Václav Heller

Hlasování pro 7
B-2/Prodej pronájem
a)Usnesení: ZM na základě písemného odstoupení od koupě pozemků ze strany Martina
Zajíce z Pacova, revokuje své usnesení č. 180/13/R29 ze dne 18.6.2013. ZM schvaluje prodej
pozemků p.č. 509/17 o výměře 6858 m2 , 470/4 o výměře 2122 m2, 448/13 o výměře 55 m2
(vše zemědělský půdní fond), 454 o výměře 319 m2 ( ostatní plocha) a dále část pozemku
470/1 a 473/1 dle skutečného zaměření GP vše v k.ú. Abertamy, Janu Fekiačovi z Abertam,
za částku 300,-Kč./m2.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

b) Usnesení: ZM schvaluje záměr prodeje části pozemku p.č. 562/2 (ostatní plocha) o
výměře dle skutečného zaměření GP cca 40m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
c)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje pozemků p.č. 983/3 ( trvalý travní
porost) o výměře 992 m2 a p.č. 712 ( zastavěná plocha) o výměře 47 m2 vše v k.ú. Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
d)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení prodeje části pozemků p.č. 56/9 o výměře dle skutečného
zaměření GP ( ostatní plocha –komunikace) a p.č. 146 o výměře 31 m2 ( zastavěná plocha)
vše v k.ú. Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
e)Usnesení: ZM neschvaluje prodej části pozemku p.č. 473/1 o výměře dle skutečného
zaměření GP ( ostatní plocha) v k.ú Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

f)Usnesení: ZM schvaluje prodej části pozemku 472/6 o výměře dle skutečného zaměření GP
(ostatní plocha), Ladě Fialové z Karlových Varů za částku 40,-Kč/m2.
Hlasování:
pro:
zdržel se: 0
proti: 0
g)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemků p.č. 327/1 o výměře dle
skutečného zaměření GP cca 120m2 a p.č. 327/51 o výměře dle skutečného zaměření GP cca
80 m2 vše ( ostatní plocha) vše v k.ú. Abertamy. ZM schvaluje prodej dvou garáží z majetku
města Abertamy včetně pozemků p.č. 327/29 a 327/30 v k.ú. Abertamy o celkové výměře 48
m2, za částku 140.000,-Kč. Tomáši Vejvodovi z Abertam.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
h) Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje objektu bývalého penzionu Středního
odborného učiliště lesnického v Abertamech ul. Hornické č. 27 včetně pozemku p.č. 4/3.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

ch)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru pronájmu části pozemku p.č. 1968/1 v k.ú.
Abertamy ( ostatní plocha) o výměře 20 m2 v k.ú. Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0

i)Usnesení: ZM schvaluje vyvěšení záměru prodeje části pozemku p.č. 1989/6 (ostatní
plocha komunikace) o výměře dle skutečného zaměření GP cca 27 m2.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 192/13/R31

B-3/ Rozpočtové opatření č.3
Usnesení: ZM schvaluje rozpočtové opatření č.3 viz příloha.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 193/13/R31

B-4/ Dohoda s Českou spořitelnou a.s., Karlovy Vary
Usnesení: ZM schvaluje dohodu ke smlouvě o úvěru č. 2062/09/LCD ze dne 21.9.2009.
Předmětem dohody je vypořádání závazku mezi bankou a městem Abertamy , kdy v průběhu
splácení úvěru došlo k bezdůvodnému obohacení bankovního ústavu ve výši 682.061,90,-Kč.
Uvedenou částku banka dle dohody převede zpět na účet města Abertamy.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 194/13/R31

B-5/ Nabídka projektových prací
Usnesení:
a) ZM schvaluje nabídky firmy JP Engineering na zpracování projektových dokumentací
a přípravu žádostí o dotaci na zateplení veřejných budov z programu SFŽP(Základní
škola, Muzeum,Hasičská zbrojnice, hotel Plešivec). ZM dále souhlasí
s vyprojektováním cyklostezky ve směru od bývalého statku na Plešivec a pověřuje
starostu zajištěním nabídek na projekční práce. ZM neschvaluje zadání
architektonických studií na veřejná prostranství u Arniky a u pošty.
b) Hlasování:
pro: 6
zdržel se: 0

proti: 1 (Čečáková)
c) ZM navrhuje, aby se pokračovalo v dokončení náměstí a to především odlitím reliefu
Krušných hor a popřípadě odlitím sochy nejsvětější trojice.ZM pověřuje starostu, aby
prověřil finanční náročnost dokončení těchto děl. ZM dále schvaluje finanční nabídku
firmy Hraško Petr, zednické práce IČO:62652214 na přestavbu WC v prvním patře
městského úřadu. Celková částka činí 51.500-Kč.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 195/13/R31

B-6/Vstup do Krušnohorské o.p.s.
Usnesení: ZM pověřuje starostu, aby vedl další jednání s ředitelem Krušnohorské o.p.s. Jde
především o systém údržby běžeckých stop v následující sezóně. ZM požaduje informace,
kdo konkrétně bude stopy udržovat a zda má společnost dohodnutý pronájem rolby, nebo
zda na ní bude rolba převedena apod. Na základě těchto informací ZM rozhodne další kroky.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0
proti: 1 (Löffler)
Usnesení: 196/13/R31

B-7/Různé
Usnesení:
a) ZM schvaluje příspěvek ve výši 10.000,-Kč. na pořádání V. ročníku Skatecupu, který
se uskuteční na skateparku dne 5.10.2013 od 12. hod
Hlasování:
pro: 7
zdržel se:0
proti:0
b) ZM neschvaluje Hornické kapele Barbora
žádost o finanční spoluúčast města
Abertamy ve výši 3.000,-Kč. na setkání hornických měst v Kladně, které se konalo ve
dnech 6-8.9.2013.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
c) ZM schvaluje žádost o spolupráci Krušnohorskému S.K.psích spřežení, pří zajištění
závodů v psích spřeženích „ Eduardův mid 2013“. Včetně finančního příspěvku
z rozpočtu města ve výši 10.000,-Kč.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0

proti: 0
d) ZM neschvaluje žádost Záchranné zdravotnické služby Karlovarského kraje o finanční
dar z rozpočtu města na rok 2014 na pořízení zdravotnického zařízení.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
e) ZM schvaluje finanční podporu ve výši 1.000,-Kč, Občanskému sdružení skautů a
skautek Lilie pro pořádání 24 hodinového turistického závodu Krušnohorská
osmitisícovka. Uvedený závod se bude konat od 4 do 6 října 2013 start i cíl závodu
bude na Hřebečné. Předpokládá se 30 účastníků + realizační tým.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
f) ZM schvaluje žádost o spolupráci Občanskému sdružení Abertamy, při zajištění 7.
Ročníku Svatováclavského setkání, které proběhne dne 28.9.2013 na Rýžovně. Město
Abertamy zajistí pronájem stanu od firmy Camotex Karlovy Vary.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
g) ZM schvaluje spolupráci s městem Ischenhausen a pověřuje starostu , aby oslovil
vedení tohoto města za účelem oficiální návštěvy představitelů Abertam v Německu a
vedl další jednání k uzavření oficiálního partnerství obou měst.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti:0

h) ZM bere na vědomí připomínky občanů z Pražské ulice, ohledně stavu komunikace a
pověřuje starostu, aby připravil kroky k nápravě tohoto stavu. ZM dále bere na vědomí
stížnosti občanů na rušení nočního klidu v rámci konání závodu na skateparku a
pověřuje starostu k jednání s p. Juhosem, který závod organizoval. Dále ZM bere na
vědomí anonymní stížnost na rušení nočního klidu při soukromé oslavě narozenin p.
Souška.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se:0
proti: 0
ch) ZM schvaluje finanční příspěvek ve výši 5.000,-Kč., pro Dominiku Gordíkovou,
která se zúčastní mistrovství Evropy ve sportovních mažoretkách v Norsku, na
které se probojovala díky 3 místu na mistrovství ČR.
Hlasování:

pro: 7
zdržel se: 0

proti: 0
i) ZM schvaluje od 20.9.2013 jako nového člena finančního výboru Janu Rojovskou,
která nahradí Alexandra Vataščina.
Hlasování:
pro: 7
zdržel se: 0
proti: 0
Usnesení: 197/13/R31

Návrhová komise: Rudolf Löffler

…………………………..

Ověřovatel zápisu : Václav Heller

…………………………..

……………………
Zdeněk Lakatoš
starosta města

Vyvěšeno dne : 20.9.2013

……………………..
Jana Rojovská
místostarostka města

Sejmuto dne:

